
 

 
 

 פט"ו אדר, תש"תל אביב,                                                                                                       
 2020מרץ,  11                                                                                                                       

        
 לכל חברי התאחדות

 10/  2020חוזר מנכ"ל 

  לכבוד 
 המנהל/ת הכללי/ת  

 
 נכבדי/תי

 
 ובינוניים שנפגעו ממשבר הקורונה הלוואה לעסקים קטנים הנדון: 

 
בעקבות בקשת נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר מראש הממשלה, בנימין נתניהו, הוקם מסלול 

חדש בקרן להלוואות בערבות מדינה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בהתמודדות עם השפעות של נגיף 
 .הקורונה

 :להלן ההטבות המיוחדות במסלול
 .מסך הלוואה 85%מדינה מוגדלת בשיעור של ערבות  •

 .מגובה ההלוואה 10%צמצום מהותי של הביטחונות הנדרשים לעד  •

 .שנים בהחזרי ההלוואה 5פריסה של עד  •
 .אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה •
 .ימי עבודה בלבד 9-צמצום משך בדיקת הבקשה על ידי הבנקים ל •

 .לות הבדיקה הכלכליתביטול התשלום עבור ע •

 לעסקים אשר: הלוואות למימון הון חוזר המסלול מיועד להעמדת

 מליון ש"ח  100מחזור הפעילות שלהם אינו עולה על  •

 .יציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף •

י בין צרכי התזרים שהוצגו ההלוואה דורשת הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאת
 להתפרצות הנגיף. 

 
 .הגבוה מבניהם -מהמחזור השנתי  ₪8% או  500,000סכום ההלוואה עד 

 
 :להלוואה ניתן להגיש באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן המפורטים להלן בקשות עצמאיות

 אי מחקר אנליטי ג'י.אס. חברת 
 רו"ח עובד בן דודמשרד 

 
 לשאלות בנושא ניתן לפנות לאגף כלכלה:  

 omerb@industry.org.il | 8883633-054עומר ברוך, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות | 
 

כזכור, פתחנו בהתאחדות חדר מצב מיוחד לתעשיינים הנפגעים מהמשבר. אנו מרכזים ומטפלים בפניות  
המגיעות אלינו מתעשיינים ועסקים שונים ואשר מסייעות לנו בגיבוש תמונת מצב משקית ובייצוג מהימן  

יונים הממשלתיים. בנוסף, חדר המצב פועל לחבר יצרנים עם ספקי חומרי גלם חלופיים של המשק בד
 ופועל לפתור בעיות נקודתיות הנוצרות בעקבות המשבר. 

 
 בכל שאלה ולקבלת סיוע ניתן לפנות למרכז חדר המצב: 
   elad@industry.org.il 7194700-050אלעד נצר, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים | אגף כלכלה, 

 

התאחדות התעשיינים ממשיכה לטפל בכל האספקטים השונים של התפרצות נגיף הקורונה, ניתן לפנות 

 לחדר המצב בכל סוגייה ושאלה.

 בברכה,

 רובי גינל  
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  לחברה/שותפות רשומה (גוף מאוגד)
  
  

התפרצות בבקשה לקבלת הלוואה במסלול הון חוזר ייעודי בשל  הצהרת בעל העסק
  נגיף הקורונה

     
  

מבקשים ה ,")החברהאנו הח"מ _______________ ח.פ. _________________ (להלן: "

שנוצרו בפעילות העסק עקב  בשל קשיים תזרימיים הון חוזרבמסלול ייעודי למימון  הלוואה לקבל

  :כדלקמן הואד מאן כלפי צהיריםמאשרים ומהתפרצות נגיף הקורונה, 

 מהתפרצות נגיף הקורונה. כתוצאהתזרימיים פעילות העסק נקלעה לקשיים  .1

 להלן פירוט הקשר בין צרכי ההון החוזר שהוצגו להתפרצות הנגיף: .2

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

  
  _______________        ________________________  

  החברה/השותפותחתימת              תאריך                                                                     
  

  

  

  -חתימת בעלי המניות

") החברהשהננו בעלי המניות ב_____________ ח.פ. ____________ (להלן: " אנו הח"מ,

 .תצהיר זהעל נכונותם של כל הפרטים המפורטים ב יחד ולחוד כדלקמןצהירים מאשרים ומ

____________________  

שם מלא + חתימת בעל 

 מניות

______________________  

 שם מלא + חתימת בעל מניות
______________________  

 שם מלא + חתימת בעל מניות

  רך דיןוישור עא

אני הח"מ, _________________________, עו"ד מאשר כי ביום ____________ התייצבו 

, הצהירו על זה לאחר שהבינו תוכנו תצהירוחתמו על חברה/השותפות בפני כל בעלי המניות של ה

את האמת שאם נכונות כל הפרטים המפורטים בו, וזאת לאחר שהוזהרו על ידי כי עליהם לומר 

  .לעונשים הקבועים בחוק יםצפוי וכן יהי ולא יעש

    

_______________                                                                  _____________________  

  דחתימה וחותמת עוה"                תאריך  



 
  

  -אישור יו"ר הדירקטוריון

"), החברהאני הח"מ, ______________, יו"ר הדירקטוריון של _____________ (להלן: "

  את נכונות כל הפרטים המפורטים בתצהיר זה.  מאשר בזאת 

  

____________________  

 שם מלא + חתימת יו"ר
_____________________  

 תאריך
  

  דין - עורך אישור 

  

  , מאשר/ת בזאת כדלהלן:/ השותפותאני הח"מ, ________________, עו"ד של החברה

  
מסמך זה נחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון, מר __________________, המוכר לי    .א

 אישית.
  

, הצהיר על נכונות כל תוכנו ן אתשהבייו"ר הדירקטוריון חתם על תצהיר זה לאחר   .ב
כן  הלומר את האמת שאם לא יעש וכי עלי זהרתיווזאת לאחר שה הפרטים המפורטים בו,

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק. היהי
  

    

_______________                                                                  _____________________  

  דחתימה וחותמת עוה"                תאריך  
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